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Usnesení  

z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice,  VZO/10/2011, konaného 14.12.2011 
v kanceláři starosty Obecního úřadu v Lomnici. 

 
 
Usnesení č. 430/2011 - Určení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje ověřovatelem zápisu Radovan Vajdík a Lucie Radová. 
 
Usnesení č. 431/2011 - Určení návrhové komise  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje do návrhové komise Markétu Novákovou, Naděždu Černíkovou a Karla Lídla. 
 
Usnesení č. 432/2011  - Návrh veřejného hlasování ke všem bodům programu zvlášť  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje veřejné hlasování ke každému bodu zvlášť. 

 
Usnesení č. 433/2011  - Schválení programu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje program VZO/10/2011. 
 
Usnesení č. 434/2011  - Žádosti o přidělení bytů 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí žádosti o přidělení bytů. 

 
Usnesení č. 435/2011 -  MěÚ Sokolov, odbor stavební a územního plánování 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
projednalo přijaté materiály MěÚ Sokolov, odboru stavebního a územního plánování 
 
Usnesení č. 436/2011  - Žádost o prodej pozemku parc. č. 150 (část) k.ú. Lomnice – Týn 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
odkládá žádost o prodej pozemku parc. č. 150 – část, 264m2, k. ú. Týn u Lomnice, do doby, kdy budou 
vyřešeny majetkoprávní vztahy (přístupy k sousedním pozemkům).  
 
Usnesení č. 437/2011  - Žádost o pronájem pozemku parc. č. 668/1, k.ú. Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje pronájem pozemku parc. č. 668/1, k.ú. Lomnice. Cena pronájmu pozemku bude stanovena 
po zaměření pozemku.  
 
Usnesení č. 438/2011 – Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti 
Sokolovská vodárenská s.r.o. 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 
1. Deleguje starostu obce Lomnice na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská 

s.r.o., konané dne 16.12.2011, která bude jednat o těchto záležitostech: 
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2012, 
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2012 - Vodohospodářská společnost Sokolov, 

s.r.o., 
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c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2012, 
d) schválení převodu budovy bývalé ČOV v kat.úz. Loučky u Lokte, 
e) schválení převodu části budovy s pozemkem v kat.úz. Krásná Lípa u Březové, 
f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky v Novém Sedle, 
g) schválení nabytí technologické části ČOV Citice, 
h) schválení směny pozemků v kat.úz. Šabina a převodu přístřešku, 
i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci Těšovice, 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu měst (obce) a  
 
2. ukládá mu, aby za město (obec) jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně 

rozhodl o 
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2012, 
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2012 - Vodohospodářská společnost 
 Sokolov, s.r.o., 
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2012, 
d) schválení převodu budovy bývalé ČOV v kat.úz. Loučky u Lokte, 
e) schválení převodu části budovy s pozemkem v kat.úz. Krásná Lípa u Březové, 
f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky v Novém Sedle, 
g) schválení nabytí technologické části ČOV Citice, 
h) schválení směny pozemků v kat.úz. Šabina a převodu přístřešku,  
i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci Těšovice. 
 

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat 
místostarosta obce Lomnice Karel Lídl. 
 
Usnesení č. 439/2011 – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005104/1 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Lomnice a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou 
Stav – elektro s.r.o. 
 
Usnesení č. 440/2011 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci: „Lomnice, 
Týn, veřejné osvětlení nové lokality RD“ 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje smlouvu číslo 1450/2011 mezi obcí Lomnice a Povodí Ohře, s.p. 
 
Usnesení č. 441/2011 – Smlouva o právu k provedení stavby č. 001 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
odkládá do dalšího ZO smlouvu o provedení stavby „Lomnice, veřejné osvětlení nové lokality“. 

 
Usnesení č. 442/2011 – Žádost o přehodnocení účasti na projektu „Integrovaný projekt obnovy 
obcí Mikroregionu Sokolov – východ“ 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
odkládá do dalšího ZO účast na projektu. 
 
Usnesení č. 443/2011 – Rozpočtové opatření č. 11/2011 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2011, příjmy 0, výdaje 0. 
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Usnesení č. 444/2011 – Rozpočtové opatření č. 13/2011 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/20114, příjmy 0, výdaje 0. 
 
Usnesení č. 445/2011 – Rozpočet obce na rok 2012 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012, příjmy 26.621.000,- Kč, výdaje 26.621.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 446/2011 – Rozpočtový výhled na rok 2014 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje rozpočtový výhled na rok 2014. Výhledové příjmy 23.555.000,- Kč, výhledové výdaje 
23.227.050,- Kč. 
 
Usnesení č. 447/2011 – Žádost o pozastavení  žádosti o platbu – ROP do 31.1.2012 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje zaslání žádosti o pozastavení platby na ROP, z důvodu projednání parametrů projektu. 
 
Usnesení č. 448/2011 – Nabídka prodloužení spolupráce pro rok 2012  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje spoluprácí v oblasti legislativy. 
 

 

 

 

 

Karel Lídl       Miloslav Matoušek 
místostarosta obce       starosta obce 

 

 

 


